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Data: 5 de julho de 2010.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Alan Müller (PMDB), Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), 
João  de  Deus  (PSDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp  (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Apreciação de atas: A Ata n.o 24/2010 foi aprovada por unanimidade.
Leitura de correspondências recebidas: Foi lida a correspondência protocolada sob o n.o 

247/2010.
Leitura de correspondências expedidas: Nenhuma foi lida.
Apresentação de proposições: Foi apresentado o Projeto de Resolução n.o 6/2010.
Pequeno Expediente:
1. O Vereador Rui Milbradt falou sobre a necessidade de construção de um abrigo no ponto 

de parada de ônibus existente nas imediações da propriedade Neu, na Volta dos Kesseler; 
pediu intercedência do senhor Presidente e dos Vereadores com mais prestígio no governo 
municipal  para  que  as  indicações  dos  Vereadores  se  tornassem  realidade,  como  a  de 
ampliação da rede de abastecimento de água de Linha das Pedras com a qual os moradores 
da região contribuíram e, apesar disso, a obra não foi realizada,  e a de recuperação da 
estrada de Linha Teutônia Sul, nas imediações da Escola Felipe Camarão.

2. O Vereador Stefhan Stopp abriu mão de sua inscrição.
3. O Vereador Valério Trebien disse que averiguaria as questões levantadas pelo Vereador 

Rui Milbradt e que a ampliação da rede de abastecimento de água de Linha das Pedras 
devia estar por ser realizada; disse que as cabeceiras da ponte de Linha Araçá estavam 
prontas, que a ponte estava recebendo tráfego e que a recuperação da ponte que liga Linha 
Teutônia ao Canto Católico, próximo à propriedade do senhor Larri, estava por iniciar.

4. O Vereador Vilson Dias abriu mão de sua inscrição.
5. O  Vereador  Alan  Müller  disse  que  23  recenseadores  aprovados  seriam treinados  para 

realizarem o Censo 2010, dois quais 21 seriam efetivamente convocados, e que o processo 
de recenseamento começaria em agosto com as visitas às residências.

6. O Vereador Dário Geis falou sobre a necessidade de recuperação urgente da descida do 
Woldt,  em Cerro dos Beling,  num trajeto perigoso por onde era realizado o transporte 
escolar;  disse  que  recebeu  pedidos  de  substituição  de  lâmpadas  porque  a  comunidade 
acompanhava o trabalho dos Vereadores, e falou sobre a necessidade de dar condições de 
funcionamento à rede de abastecimento de água de Linha dos Pomeranos cuja fonte de 
energia  estava na propriedade Unfer,  onde o consumo de energia  elétrica estava sendo 
arcado pelo proprietário; disse que apresentaria Pedido de Informações sobre a distribuição 
de calcário pela Secretaria da Agricultura e pediu que o suplente de Vereador Naldo Killian 
pedisse à Secretaria de Obras a colocação de reforço na pinguela da Vila Caiçara.

7. O Vereador Itamar Puntel  disse que a rede de abastecimento de água mencionada pelo 
Vereador Dário Geis, na propriedade Unfer,  estava rompida e estava sendo consertada; 
disse  que  estava  sendo organizada  uma diretoria  para  controlar  o  consumo de  energia 
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elétrica em tal rede e o seu pagamento pelos beneficiados.
8. O  Vereador  João  de  Deus  falou  sobre  a  necessidade  de  retirada  tubos  defronte  à 

propriedade da casa comercial da senhora Jurema Rodrigues, na Rua Arnildo Ehle, e disse 
que ele e outros moradores da região reparariam a pinguela da Vila Caiçara; falou sobre a 
necessidade  de  dar  andamento  à  rede  de  abastecimento  de  água  de  Novo  São  Paulo 
mencionada pelo Vereador Rui Milbradt, pois um dos beneficiados estava sendo cobrado 
pela sua não realização,  já que arrecadou recursos da comunidade para ajudar na obra; 
disse que a comunidade da Vila Caiçara enfrentava dificuldades para arrecadar recursos 
para o pagamento pelo serviço de abastecimento da água oriunda de um poço artesiano; 
convidou para a festa da Escola Santos Dumont, a ser realizada no sábado seguinte.

O senhor Presidente informou que a Mesa Diretora decidiu suspender as transmissões das 
sessões plenárias, por rádio e pela internet, nos meses de julho, agosto, setembro e parte do 
mês  de  outubro  até  que  se  encerrasse  o  processo  eleitoral,  para  evitar  interpelações  por 
eventuais manifestações político-partidárias.
Tribuna Livre: Não havia orador inscrito.
Grande Expediente:
1. O Vereador João de Deus abriu mão de sua inscrição.
2. O Vereador Itamar Puntel abriu mão de sua inscrição.
Ordem do Dia: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Discussão da Pauta: Não havia proposições nesta parte da sessão.
Explicações Pessoais:
1. O Vereador Rui Milbradt disse que a administração vinha realizando obras, que algumas 

ações estavam deixando a desejar, que se esperava que a administração fizesse as coisas 
certas e que o município vinha recebendo recursos, mas que a Patrulha Agrícola ainda não 
estava funcionando, apesar as dificuldades pelas quais a agricultura passava; disse que os 
critérios  para  atendimento  pela  Patrulha  Agrícola  não  estavam  dentro  dos  padrões  do 
serviço público e que o recolhimento da taxa de recolhimento de entulhos vinha sendo 
exigido de alguns munícipes para a realização de tal serviço, embora de outros nada fosse 
cobrado, pedindo que isso deixasse de ocorrer.

Convocação: O senhor Presidente convocou os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária 
seguinte.

Agudo, 5 de julho de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


